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Större händelser hösten 2019



Internet fyller 30 år 2019

• År 2019 hade Internet nära 4,4 miljarder användare 

• I Sverige ökar tillgången till fiber, 98 procent har tillgång till 
Internet i hushållen och 95 procent av befolkningen använder 
Internet.

• År 2017 uppgav svenskarna att deras viktigaste informationskällor 
på Internet var Google 57%, Wikipedia 31 % och Facebook 10%



Internet fyllde 30 år 2019- några milstolpar

• 1989
• Engelsmannen Tim Berners-Lee lägger fram ett förslag till 

ett globalt hypertextprojekt som han kallar World Wide 
Web.

• 1991
Schweiziska forskningscentret Cern introducerar världens 
första webbplats.

• 1993
Webbläsaren Mosaic släpps med Marc Andreessen i 
gruppen av programmerare.

• 1994
Marc Andreessen och Jim Clarc släpper webbläsaren 
Netscape Navigator som snabbt blir marknadsledande.



Internet fyller 30 år-några milstolpar
• 1995

Microsoft drar undan mattan för Netscape 
genom att gratis släppa webbläsaren Internet 
Explorer med Windows 95.

• 1998
Google grundas av Stanforddoktoranderna 
Larry Page och Sergey Brin.

• 2001
Wikipedia introduceras.

• 2002
Firefox kommer och följs av Safari året därpå.

• 2004
Mark Zuckerberg drar igång Facebook på 
Harvard.



Internet fyller 30 år- några milstolpar
• 2005

• Youtube visar sin första video.

• 2006

• Twitter kommer.

• 2007

• Apple släpper Iphone.

• 2008
Google introducerar Chrome.

• .



Förväntad försäljning av smarta prylar 2019

• IDC (International Data 
Corporation) räknar med 
att det kommer säljas 833 
miljoner smarta prylar 
under året 

• 144 miljoner smarta 
högtalare, 140 miljoner 
smarta övervaknings-
kameror och 57 miljoner 
smarta lampor.



Utvecklingen av Molntjänster fortsätter 

• Den förväntade trenden är att företag och 
privatpersoner arbetar med flera molntjänst-
leverantörer 

• Man använder sig av både Amazon Web Services 
(AWS), Microsofts Azure (OneDrive), Google Cloud 
(Google Drive), Dropbox eller någon av de andra 
mindre aktörerna på marknaden.



Datacenter-boomen har varit intensiv de senaste åren och jätteinvesteringarna 
fortsätter att hagla över Sverige. Tusentals nya jobb har skapats.

• Facebook i Luleå

• Amazon(AWS) i Mälardalen; Västerås, Katrineholm och Eskilstuna

• Google i Avesta (Horndal)  

• Microsoft i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. 

Sveriges nya basindustri - serverhallarna



Var hamnar Sverige 
i ett  

internationellt 
perspektiv?? 



Vilket land har bäst anseende i världen? 
(Reputation Institute intervjuade 58 000 personer från G8- länderna)

Var hamnar Sverige?

1 Sverige (för andra året i rad)

2 Schweiz

3 Norge

4 Finland

Faktorer som mättes var: etik, låg korruption, effektivt 
statsskick, goda levnadsförhållanden och ekonomiska 
stabilitet. 

OBS! Dessutom uppfattas svenskarna som trevliga, 
välkomnande och att landet är säker att vistats i.



Global Innovation Index mäter varje år väldens mest innovativa 
ekonomier. FN organet WIPO rankinglista för 2019

Var hamnar Sverige på listan?

1. Schweiz (1) (för nionde året i rad)
2. Sverige (3)
3. USA (6)
4. Nederländerna (2)
5. Storbritannien (4)
6. Finland (7)
7. Danmark (8)
8. Singapore (5)
9. Tyskland (9)
10. Israel (11)



Utmärkelsen Regional konkurrenskraft (RCI), som delas ut av DG 

Regio, som är en del av EU-kommissionen,

Vilken stad tilldelades priset 2019?

Stockholm

• Hälsa, bra miljö för högutbildade och innovation 
-det är tre orsaker till att Stockholm toppade en 
EU-lista om regional konkurrenskraft-

• London kom 2:a och holländska Utrecht 3:e plats. 
268 regioner i Europa granskades utifrån elva 
olika parametrar.



Stockholm utsågs till världens smartaste stad – vid Smart City 

Expo World Congress i Barcelona 20:e nov 2019.

• Att Stockholm leder EU- och hållbarhetsprojektet 
Grow Smarter var avgörande för att man skulle ro 
hem segern.

• I projektet jobbar man med flera smarta lösningar i 
Årsta och Slakthus-området. Målet är bland annat att 
skapa 1 500 nya arbetstillfällen och minska 
växthusgasutsläppen med 60 procent.

• De övriga finalisterna i stadskategorin var Bristol, 
Curitiba, Montevideo, Seoul och Teheran. Totalt var 
450 projekt nominerade från 54 länder.



Augusti

• Företaget Nvidia har satt ett nytt rekord för utveckling av AI-
baserade konversationer.

• Man har nu lyckats spränga 1-timmesvallen med träningsmodellen 
BERT, en av världens mest avancerade AI-språk-modeller. 



Augusti

• Spotify lanserar Spotify for 
Podcasters. 

• Verktyget ska göra det enklare 
för alla som skapar poddar att 
både nå ut med sina program 
och att också analysera lyssnar-
målgruppen. 



Augusti
• En ny superdator, som byggs av företaget Cray, kommer att vara 10 

ggr snabbare än Summit, världens just nu snabbaste superdator. 
Kostnad ca 5,7 miljarder kronor. Tas i drift 2023

• Kunden är Department of Energy National Nuclear Security
Administration. Den nya datorn skall räkna ut, analysera och bedöma 
olika kärnvapenhot mot USA



Augusti
I Uppsala har forskare  vid Akademiska Sjukhuset och Uppsala Universitet 
utvecklat en 3D-skrivare som kan tillverka läkemedel. Tekniken gör det 
möjligt att anpassa storlek, dos och smak på tabletterna för varje individ.



Augusti

• Google rullar ut en uppdatering till sin 
kart- och navigationstjänst Google Maps 
som gör det möjligt att blanda flera olika 
transportsätt när man navigerar. 



Augusti

IKEA:S lanserar den smarta rullgardinen 
Fyrtur

Rullgardinen kan integreras med Google 
Home. Med IKEAs Home Smart 
integrerat med Google Home kan man 
styra rullgardinen från distans och med 
en Google Assistenten går det att styra 
den med röstkommandon. 



Augusti

IKEA startar affärsenheten IKEA Home för smarta-hem-
produkter. 

Sedan 2012 har IKEA tagit fram smarta hemprodukter 
som uppkopplade lampor, persienner, högtalare, 
eluttags-adaptrar och trådlösa laddare för mobiler. IKEA 
samarbetar bl.a. med högtalarföretaget Sonos som gör 
interaktiva högtalare.



September

• Google lanserade den nya versionen Android 10  den 3 september.



September
Amazon testar biometriska butiksköp 

• Testet går ut på att man identifierar kunderna via 
deras handflator och därefter tar betalt via det 
kort de har kopplat till sitt konto hos Amazon. 



September
• Google anses ha utnyttjat sin dominerande 

marknadsposition för att stoppa 
konkurrenter från att visa sökannonser på 
externa webbplatser. 

• Företaget får böta 14,5 miljarder kr. för att 
ha brutit mot EU:s konkurrensregler. 

• Googleägda Youtube får också böta  1,5 
miljarder kr. för att man har samlat in data 
från barn i syfte att rikta annonser mot den 
målgruppen.

• Uppgörelse med Federal Trade Commission 
(FTC). 



September

Apple-lansering under September

• Två nya Iphonemodeller, den lite billigare 
Iphone 11 (två kameror på baksidan av 
telefonen, en med en vidvinkel, den andra har 
en ultravidvinkel-kamera) och de dyrare Iphone 
11 Pro(har ytterligare en kamera, en 
telekamera) och Max-varianten, som är en 
större version av den sistnämnda.

• Apples dyrare modell kommer att kosta från 
12 995 kronor och uppåt.



IFA (Internationale Funkausstellung)mässan i Berlin 4-9 sept. 

Lansering av Doro 8080 för seniorer

• Det är en telefon med tydliga 
knappar, förenklat gränssnitt och 
funktioner som gör den lätt att 
använda om man har nedsatt hörsel, 
syn eller motorik. 

• Pris ca 4000 kr



IFA mässan i Berlin 4-9 sept. 

Smart spisskydd

• Safera Sense placeras under 
köksfläkten och innehåller hela 10 
sensorer som ”ser” om något 
håller på att koka över och 
meddelar dig innan det händer.

• Sensorn kan också ställas in för att 
varna när något är färdiglagat och 
i appen finns flera inställningar för 
både matlagning och säkerhet.



IFA mässan i Berlin 4-9 sept. 

• Philips lanserade en 
produkt som får dig 
att sluta snarka och 
gör att man sover 
bättre



IFA mässan i Berlin 4-9 sept. 

De första routrarna som stödjer WiFi 6 
visades upp. Fördelar:

• kan kommunicera med 12 enheter på en 
och samma gång.

• erbjuder hastigheter upp till 9.6 Gbps (6.9 
Gbps för WiFi 5).

• har kapacitet för 4 gånger så många 
anslutna enheter som WiFi 5.

• har 40% ökning i genomströmning.

• gör att batterierna i dina mobila enheter 
räcker upp till 7 gånger längre.



Oktober
Nio virtuella vårdcentraler finns för närvarande

• Alltid öppet Landsting

• Närhälsan Landsting

• Min hälsa Privat/Landsting

• Doktor 24 Privat

• Snabbdoktor Privat

• Capio Go Privat

• Doktor.se Privat

• Mindoktor.se Privat

• Kry Privat



Oktober

• Efter en lång rad problem lanserades världens första vikbara telefon, 
Samsung Galaxy Fold. Telefonen kan skifta mellan att vara en smartphone 
och platta och kombinera den bästa av två världar. Pris ca 23 000 kr



November

Google köper hälsoteknikföretaget Fitbit, för 
2,1 miljarder dollar.

Genom Fitbit-armbanden sparas kontinuerligt 
användarnas personliga hälsodata – från hur 
många steg de tar varje dag till hur ofta de 
andas, eller när de har menstruation –



November

• Googles  streamingtjänst för spel Stadia släpps 
på fjorton marknader, bland annat den svenska. 



November

• Google-satsningen med Clas 
Ohlson i Stockholm är en av de 
första i världen för Googles nya 
shop-in-shop-koncept. 

• Den lilla Google-delen av Clas 
Ohlson kommer att kretsa kring 
smarta hemmet, med målet att 
göra det mer begripligt och 
lättillgängligt för kunderna. 



December

• Coca-Cola i samarbete med Axfood och det svenska företaget Einride 
testar förarlösa fordon på  en anläggning i Jordbro utanför Stockholm.

• Digitalisering, elektrifiering och automatisering är de viktigaste 
byggstenarna i Einrides lösning, som har potential att minska 
koldioxidutsläppen med 90 procent.



December

Vad blev 2019 års julklapp?



December



Populära Google-sökningar 2019

De mest trendande sökningar
1. Älska mig för den jag är 
2. Iphone 11 
3. Notre-Dame 
4. Eurovision Song Contest 
5. Asap Rocky 
6. Ishockey-VM 
7. Störst av allt 
8. Greta Thunberg 
9. EU-valet 
10. Sara Danius

Händelser 
1. Notre-Dame 
2. EU-valet 
3. Berlinmurens fall 30 
år 
4. De dödas dag 
5. Sri Lanka 
6. Lollapalooza
7. SAS-strejk 
8. Världslärardagen 
9. Area 51 
10. Earth hour

Mat och dryck

1. Aperol Spritz

2. Gubbröra 

3. Sellerijuice

4. Empanada

5. Rönnbärsgelé

6. Blinier 

7. Syrensaft

8. Kantareller 

9. Flädersaft 

10. Raketost



Populära Google-sökningar 2019

Bortgångar
1. Sara Danius
2. Cameron Boyce 
3. Luke Perry 
4. Arne Weise 
5. Michael Perlitz
6. Nipsey Hussle
7. Karl Lagerfeldt 
8. Jeffrey Epstein 
9. Terese Alvén 
10. Hans Ingemarsson

Sport
1. Ishockey-VM 
2. Fotbolls-VM 
3. Handbolls-VM 
4. Färöarna 
5. EM-kval
6. Copa América
7. Sverige-Spanien
8. Frida Karlsson
9. Skidskytte-VM
10. Kjell Isaksson

Hur
1. Hur dog Josefin Nilsson? 
2. Hur ofta är det EU-val?
3. Hur gammal är Madonna?
4. Hur röstar man i EU-valet? 
5. Hur högt är Eiffeltornet?
6. Hur många bidrag är det i Eurovision-
finalen? 
7. Hur många bor i Sverige? 
8. Hur länge håller ett ägg? 
9. Hur många dog i Tjernobyl? 
10. Hur lång tid tar det att få pass?



Populära Google-sökningar 2019

Vad 

• 1. Vad är värnskatt? 

• 2. Vad betyder habibi?

• 3. Vad ska jag rösta i EU-valet? 

• 4. Vad betyder NNN?

• 5. Vad är Brexit? 

• 6. Vad är Artikel 13? 

• 7. Varför är normalt blodtryck? 

• 8. Vad är skattehemvist? 

• 9. Vad betyder boomer? 

• 10. Vad betyder PK?

Varför

• 1. Varför firar vi midsommar? 

• 2. Varför fick Jeppe lämna Paradise hotel? 

• 3. Varför firar vi valborg?

• 4. Varför får man hicka?

• 5. Varför ska man gå på teater? 

• 6. Varför omskärelse?

• 7. Varför fastar muslimer? 

• 8. Varför kurrar magen?

• 9. Varför äter hundar gräs? 

• 10. Varför rocka sockorna?



December

Amazon, Google och Apple planerar att 
utveckla en gemensam standard för 
smarta produkter i hemmet. Syfte är att 
få applikationerna att kunna ”prata” med 
varandra, Amazons Alexa och Googles 
Assistent, Apples Siri

Vad heter herrarna i bild?

F.v. Jeff Bezos, Sundar Pichai och Tim 
Cook



Nya IT ord 2019

CYBERSOLDAT

• Är en försvarsanställd person vars jobb går ut på att 
bekämpa digitala hot från främmande makter och 
terrororganisationer. År 2020 förväntas 30 
cybersoldater göra sin värnplikt.

DEEPFAKE

• Deepfake är då man manipulerar och redigerar en 
bild, video eller ett ljudklipp på ett så pass skickligt 
sätt att det knappt är märkbart.



Nya IT ord 2019

DIGITAL TVILLING

• När forskare gör digitala avbildningar av 
ett verkligt fenomen för att sedan göra 
tester i datormiljö som om det hade varit i 
verkligheten.

DEPLATTFORMERING

• Aktion mot exempelvis nättjänster eller 
andra arrangörer som syftar till att frånta 
opinionsbildare sina inkomstkällor. 
Exempelvis att människor går ihop och 
skriver till arrangörens uppdragsgivare.



Nya IT 2019
HYBRIDKRIG
• Krig som förs i det dolda utan en väpnad konflikt. 

Exempelvis cyberattacker.

SHARENTING
• Står för när föräldrar publicerar bilder på sina 

barn i sociala medier utan deras samtycke.

ÖVERVAKNINGSEKONOMI
• Ett system där den digitala information som 

samlas in om konsumenters beteendemönster 
anses ha ett stort ekonomiskt värde.



Några händelser 
hittills 2020



Här är Gartners hetaste IT-trender 2020
• Hyperautomatisering är en kombination av maskin-inlärning, 

mjukvara och automatisering för att skapa nytta. Att förstå alla 
automatiseringsmekanismer och hur de förhåller sig till varandra 
är huvudfokus för hyperautomatiseringen 

• Mulitupplevelser. 

• Demokratisering av expertis. Helt enkelt att personer som inte 
är it-proffs får tillgång till verktyg och system som tidigare bara 
experter kunnat använda.

• Mänsklig förstärkning. Det handlar om mänsklig förstärkning om 
hur IT-teknik kan användas för att förstärka människor både 
kognitivt och fysiskt



Här är Gartners hetaste IT-trender 2020
• Transparens och spårbarhet. AI och maskininlärning, personuppgifter 

och integritet och etik. 2023 kommer mer än 75 procent av de stora 
organisationerna ha anställda specialister för att säkra kundernas 
tillit till företaget.

• Edge computing är i princip motsatsen till datacenter: data behandlas 
där det ska samlas in och användas, eller så nära källan som möjligt. 
2023 tror man att mer än 50% av alla företagsgenererade data skapas 
och behandlas utanför datacentret eller molnet. I dag är den siffran 
mindre än 10%

• Distribuerade moln. I ett distribuerat moln körs publika molntjänster 
på olika platser där leverantören tar ansvar för drift och uppdatering

• Autonoma enheter.



Var befinner vi oss utvecklingsmässigt i världen?

• Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen; Industri 4.0. I den 
försöker man smälta samman alla nya teknologier såsom Artificiell 
intelligens (AI), automona system, 5 G nätverk och Internet of things (IoT)

• Den första Industri 1.0  i slutet av 1700-talet, vi går ifrån manuellt arbete 
till vatten och ångdrivna motorer och maskiner

• Industri 2,0 och 3,0 inträffade i början av 1900-talet då stål och elektricitet 
börjar användas i fabrikerna 



Nyheter – CES-mässan i Las Vegas jan 2020

• Samsungs 8 K QLED TV utan kant



Nyheter – CES-mässan i Las Vegas jan 2020

Självkörande resväska (COWA SMART)

• Följer efter dig vart du än går. Den kan till och 
med leta upp dig på 50 meters håll om ni 
kommer från varandra. Försvinner du längre 
än 50 meter bort ljuder en varningssignal. 
Samma sak händer för övrigt om någon tar 
väskan och springer iväg.

• Nödsignalen sker dels med ljud och 
vibrationer i mobiltelefonen, dels i det 
armband ägaren måste bära för att väskan ska 
hänga med. 



Nyheter – CES-mässan i Las Vegas jan 2020

• Wellness Pods är ett system som användas för 
att övervaka personers andningsmönster, 
avgöra kvalitén på deras sömn och till och med 
upptäcka om någon ramlat. 

• Inga kameror, armband eller liknande används, 
utan allt sköts genom att routrarna läser av 
hur radiovågor bryts..



Nyheter – CES-mässan i Las Vegas jan 2020

Svenska Cake visade upp sina batteridrivna 
skapelser som går under namnet Ösa+, och 
Ösa Lite.

Ösa+ (ca 65000 kr)klassas som en lätt 
motorcykel och har en topphastighet på 100 
km/h samt en räckvidd på upp till 10 mil. 
Den enklare Ösa Lite (ca 45000 kr)maxar 45 
km/h och har en något längre räckvidd –
upp till 12 mil.



Maj

Några nyheter i Windowsversionen 2004 

• Lägg till händelser i kalendern från Aktivitetsfältet

• Ge virtuella skrivbord namn

• Större ikoner i surfplatteläget

• Har blivit enklare och snabbare att återställa en dator.

• Smidigare språkhantering

• Fler kamojis





Dramatisk ökning av videokonferenser i samband med coronan

De största tjänsteföretagen är

• Zoom 

• Microsoft Teams, 

• Skype för företag, 

• Google Meet, 

• Cisco Webex

• Amazon Chime Amazon Chime



September

visionen är att ” människor kan 
arbeta var som helst, lära sig var som helst 
samt förenas var som helst”. 

har genomgått en enorm 
utveckling i pandemins fotspår. Vinsten 2:a 
kvart. 2020 186 milj. USD. Motsvarande 
period 2:a kvart. 2019 var den 5,5 milj. USD



Augusti

Analysföretaget Sensor har undersökt vilka appar som är mest populära under 
andra kvartalet 2020

• Zoom (laddades ner mer än 300 milj. ggr)

• Tiktok

• YouTube

• Instagram

• Facebook

• Google meet

• Messenger

• Whatsapp

• Netflix

• Microsoft Teams



Augusti

• Amazon beslutar att etablera 
sig i Sverige med att starta upp 
e-handelsverksamheten i 
Eskilstunas logistikpark i Kjula. 

• Ca 300 får jobb här

• Amazon har sedan tidigare 
etablerat AWS (molntjänster)i 
Eskilstuna, Katrineholm och 
Västerås



Augusti

• Northvolts batterifabrik i Skellefteå skall bli en av Europas största 
fabriker, ca 100 fotbollsplaner stor

• Inriktningen är tillverkning av litiumjonbatterier

• Kommer att skapa ca 3000 nya arbetstillfällen i regionen

• Stora investerare är Volkswagen, BMW och Goldman Sachs

• Igång 2021, full drift 2024 



September
Svenska bemanningsföretaget Academic works har undersökt 
vilken arbetsgivare studenterna helst vill börja jobba hos

• Google

• Apple

• Spotify

• Netflix

• Ikea

• Microsoft

• Dice

• Alfry

• Volvo group

• IBM



5 G utbyggnaden i Sverige 2020

• Under våren har Telia/Ericsson byggt 15 
basstationer i Stockholm och nätet är 
alltså redan igång. Ytterligare ett 60-tal 
stationer var klara i juni. En stor del av 
centrala Stockholm hade 5G-täckning 
lagom till midsommar.



5 5 G under corona-tider… 

• Under COVID-19 har intresset för 5 G teknik varit 
stort. Det har framförallt handlat om industriell IoT
(Internet on things), sjukvård på distans och 
desinficerings-robotar. Men även distansarbete 
och undervisning på distans driver på efterfrågan.



Lite om olika mobilgenerationer

• 1G – röstsamtal, start 1979, analogt system

• 2G – röstsamtal och SMS/MMS, start 1991, upp till 9,6 
Kbit/s, digitalt system 

• 3G – datatrafik, email, video och bilddelning, start 
2002, upp till 2 Mbit/s för stationära enheter, och 384 
Kbit/s för mobiler

• 4G – datatrafik i hög hastighet, start 2010, upp mot 1 
Gbit/s för stationära enheter och 100 Mbit/s för 
mobiler.

• 5G – framtidens mobilnät, start 2020, med datatrafik 
på uppemot 10 Gbit/s. vilket är 10 gånger snabbare 
än dagens snabbaste fiber bredband.



September

• En självkörande minibuss testas under två veckor på Djurgården. Är 
en del i hur 5 G kan möjliggöra framtidens kollektivtrafik i 
stadsområden. Prins Daniel verkar vara supernöjd…



September
• Google tar bort Street-view-vandringar på Australiens nationalklippa 

Uluru. Detta med hänsyn till det aboriginska folkets Anangus önskemål, 
då klippan för dem är helig. Den stängdes för allmänhetens vandringar 
2019. 



September

• Google lanserade en ny Chromecast som 
kör Android TV och levereras med en 
fjärrkontroll. Produkten heter Chromecast
with Google TV.

• Fjärrkontrollen har dedikerade knappar 
för Netflix, YouTube och Google-
assistenten. 



September
Den 30 september presenterade  Google 
en rad nya produkter. 

• Bland annat Android 11, smarta 
högtalare i Google-Nest-serien och 
mobiltelefonerna både Pixel 5 och 
Google Pixel 4a 5 G/G. Telefonerna säljs 
f.n. inte i Sverige 



September

Svenska Sjunde AP-fonden lyckades 
nå en förlikning med Google, som 
handlade om hur företaget hanterat 
sexuella trakasserier. 

Google måste investera 2,8 
miljarder kronor för att förbättra 
mångfalden och inkluderingen på 
företaget



Oktober

5 G telefoner lanseras

• OnePlus/8PRO. Är först ut med 
en uppgradering till Android 11

• Xiaomi 10/10 PRO

• Samsung Galaxy S20/S20+/S20 
Ultra



Oktober

• Apples lanserade den 13:e okt.  fyra av nya modeller av 
Iphone 12, Alla har 5 G stöd

• Iphone 12 Pro max

• Iphone 12 Pro

• Iphone 12

• Iphone 12 mini

• Finns två kamerorna i Iphone 12; en huvudkamera och en 
vidvinkel. Alla tre kamerorna, de två bak såväl som 
selfiekameran, har stöd för nattläge. Dessutom adderar 
Apple funktion för Timelapse(fotografering av bilder i 
intervall under lång tid) som ska fungera även i mörker.



Bojkott av kinesiska Huawei…

• USA:s uppmaning att bojkotta av 
Huawei p.g.a. av kopplingar till 
kinesiska staten

• Japan och Australien, har fallit till 
föga för USA:s bud att utestänga 
Huawei från 5G-bygget. Andra, 
länder som Storbritannien och 
Tyskland, överväger ett beslut i 
samma riktning. 

• Norge har valt Ericsson istället för 
Huawei



TACK FÖR OSS!
Något att se fram emot i höstmörkret! 
• Trolig premiär för den nya James Bondfilmen är 

den 12:e november. Titel: No time to die

• (Owe Eriksson fick vackert vänta en ½ dag vid 
infarten till den fantastisk Atlanthavsvägen i 
Norge. Orsaken var att scener spelades in här 
med den berömda Aston Martinbilen (slutet av 
maj 2019) 


